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ДРУШТВО  

Сомборац Милош Расто-
вић, координатор за кул-

туру у Српском народном савезу 
најстаријем српском добротовор-
ном друштву у Америци, сусрео се 
са Николом Јокићем, кошарка-
шем Денвер Нагетса, у Кливлен-
ду (држава Охајо) после утакми-
це са Каваљеросима. О сусрету са 
Јокићем и својим  импресијама, 
Растовић је писао за „Американ-
ски Србобран“,  најстарије српске 
новине које у Америци у конти-
нуитету излазе од 1906. године. 
Својевремено један од омиље-
них професора Средње технич-
ке школе у Сомбору у којој је 
предавао филозофију, Расто-
вић је „Сомборским новинама“ 
послао текст о сусрету и разго-
вор са Јокићем који је објављен 
у „Американском Србобрану“. 
Део текста преносимо нашим 
читаоцима. 
...Живећи у Сомбору у кући по-
ред куће Николиних деке и баке 
гледао сам га како се са својом 
браћом игра лоптом, не слутећи 
да ће нам се животни путеви 
укрстити у Америци. Док сам 
ја размишљао о филозофским 
учењима  и идејама, Никола је 
трчао за лоптом. Када сам чуо 
да ће Денвер Нагетс играти про-
тив Каваљероса у Кливленду у 
држави Охајо, одлучио сам да 
одем на утакмицу и сретнем са 
њим. Српски народни савез, је 
организовао групу од 90 својих 

чланова који су дошли у Кли-
вленд да дају подршку Николи. 

ЗАСТАВЕ СРБИЈЕ У 
ГЛЕДAЛИШТУ

Пре почетка утакмице српске 
заставе су се вијориле на терену 
и у гледалишту. Група српских 
навијача предвођена Српским 
народним савезом и њеним 
председником Јованом Мар-
тићем је на терену поздравила 
публику пред почетак меча што 
је и водитељ програма огласио 
на разгласу. Свуда су се могле 
видети српске заставе и чути 

српски језик. Српски део публи-
ке је дошао са свих страна држа-
ва Пенсилваније и Охаја. Пуб-
лика је орно поздравила Николу 
и верно навијала за његов тим. 
Након победе Денвер Нагет-
са чекао сам стрпљиво у свла-
чионици да се сретнем са њим. 
Пришао сам и представио сам 
му се. Он ме је лепо поздравио 
и присећао се времена које је 
проводио код  деке и баке у Сом-
бору. Био је веома радознао да 
чује више о Српском народном 
савезу и „Американском Ср-
бобрану.“ 
Одговарајући на питање  да 
ли је слутио да ће професио-
нално заиграти у Америци, 
Никола је рекао да је одрастао уз 
браћу која су играла кошарку и 

да му је цело детињство прошло 
у кошарци.

Никад нисам ни слутио да 
ћу моћи да достигнем овај ниво 
кошарке. То је велики успех за 
мене. Када сам дошао у Аме-
рику било ми је  тешко да се 
привикнем на нови начин жи-
вота. На све ми  је било тешко 
да се привикнем почев од кул-
туре, језика, хране, другачијих 
обичаја, па до другачије врсте 
кошарке која се овде игра. Свет 
и друштво су овде потпуно дру-
гачији у односу на Србију где 
сам играо кошарку и одрастао. 

Променио сам свој начин живо-
та и неке навике које сам раније 
имао. Све је апсолутно друга-
чије у односу на Србију.
Свој кошаркашки развој у 
Ен-Би-Еј лиги Јокић и убу-
дуће везује за Денвер.
- Желео бих да останем што 
дуже у Денверу. Свиђа ми се 
организација клуба. Мада  је то 
једини клуб за који сам играо 
у Ен-Би-Еј лиги, он је показао 
да је спреман на сваку врсту 
помоћи. Када сам имао повре-
ду, одмах су реаговали. Главни 
доктор у клубу, као  и у болници 
у Денверу увек ми пруже пра-
вовремену помоћ у било којој 
ситуацији. Увек су на располо-
гању. Не бих имао ништа да им 
замерим. Волео бих да останем 

овде што дуже.

ЖИВОТ ЕН-БИ-ЕЈ  ИГРАЧА 
У СЕЗОНИ ЈЕ ДОСАДАН

Јокићу је веома значајна 
подршка породице, родбине и 
пријатеља из Сомбора.
- Веома ми је важна подршка 
породице, родбине и пријатеља. 
Увек након утакмице добијем 
поруке  подршке од родитеља, 
браће, девојке,  целокупне род-
бине, другара... Много ми  значи 
када неко прати мој рад, успех и 
каријеру. Занимљиво ми је да не 

пролазим сам кроз све у својој 
професионалној каријери.
О животу Ен-Би-Еј играча 
када је кошаркашка сезона 
каже да је досадан.
-  Када је сезона у сталном сам 
тренингу, увек морам да се при-
премам за утакмицу, да се наспа-
вам, да једем, затим стална пу-
товања. Када имам одмор и када 
није сезона, одем кући у Сомбор 
да уживам и покушавам да надо-
кнадим све оно што сам изгубио 
у кошаркашкој сезони.
Јокић је на крају интервјуа 
за „Американски Србобран“ 
младима поручио да се баве 
спортом.
- Није важно да ли је то кошарка 
или неки други спорт.  Спорт ће 
их одвући од ствари које им нису 

потребне у животу. Одлажењем 
на тренинг, деца могу повући 
своје другаре са собом. Ја се сада 
дружим са момцима са којима 
сам тренирао кошарку у Сомбо-
ру. Кошарка не даје само успех. 
Боље речено она даје оно што 
је најважније за живот: прија-
тељство, другарсгво и дружење...
На крају интервјуа сам му покло-
нио књигу „Српски народни са-
вез – првих сто година“, мајицу 
Српског народног савеза и при-
мерак „Американског Србобра-
на“ што је он са одушевљењем 
прихватио. Одмах потом морао 
је да одјури на аутобус који га је 
увелико чекао. 
Возећи се аутом кући за Пит-
сбург осећао сам велику радост 
што сам после толико времена 
видео неког познатог у дале-
ком свету и што нас је Никола 
својим успехом и приступом 
животу учинио поносним Ср-
бима у Америци. Можда је на 
најбољи начин Тим Конели, 
председник клуба за кошар-
кашке операције у Денвер На-
гетсу, описао Николин позити-
ван приступ животу.  Конели је 
нагласио да никада није видео 
човека са талико мало интереса 
за толико велики уговор. Пре-
ма Конелију, за Николу је „све 
споредно изузев играња кошар-
ке и породице... Он само жели 
да нам помогне да победимо 
утакмицу и да буде са својом 
девојком и породицом- наводи 
Растовић на крају интервјуа са 
Николом Јокићем.

МИЛОШ РАСТОВИЋ, КООРДИНАТОР ЗА КУЛТУРУ У СРПСКОМ НАРОДНОМ САВЕЗУ У АМЕРИЦИ, 
О СУСРЕТУ СА НИКОЛОМ ЈОКИЋЕМ, КОШАРКАШОМ “ДЕНВЕР НАГЕТСА“

ДВА СОМБОРЦА ПОНОСНА НА РОДНИ ГРАД

НОВИ ЦИКЛУС СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОНКУРС ЗА СПОРТСКИ ДИНАР

● Никола Јокић је својим спортским резултатима учинио град Сомбор и њене  
суграђане поносним на родни град, дом и породицу из које је потекао

Чланови „Српског народног савеза“ пред почетак утакмице

Никола Јокић  
и Милош Растовић

Детаљ са утакмице

Расписан је конкурс 
за суфинансирање 

програма у области спор-
та за 2019. годину. И ове 
године суфинансираће се 
делатност организација у 
области спорта са седиш-
тем на територији гра-
да, организовање спорт-
ских такмичења од по-
себног значаја, учешће 
спортских организација 
у домаћим и европским 

клупским такмичењима, 
стипендирање за спорт-
ско усавршавање пер-
спективних спортиста и 
унапређивање стручног 
рада.

Према Одлуци о 
буџету града Сомбора, 
у 2019. години суфи-
нансираће се годишњи 
програми клубова у 
укупном износу од 
34.576.000 динара и сти-

пендије најперспектив-
нијих младих спортиста 
у износу од 1.844.000 
динара.

Право учешћа на кон-
курсу имају регистрова-
не спортске организа-
ције чланице Спортског 
савеза града Сомбора са 
седиштем на територији 
града Сомбора. 

Конкурс је отворен 
наредних 15 дана. Детаљ са прошлогодишњег сомборског полумаратона


